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Datum: dinsdag	1	september	2020
Aanwezig: Ruth Nelemaat (voorzitter), Andre Jurjus, Petra Nuyens, Hans Redeker, Tineke Tjalma, Frits
de Vries, , Anja van Dam, Michiel Nieuwenhuis, Lisan Oostdam, Samet Sari, Mohamed Bouzia, Danny
van Bakel, Gert-Jan Ankoné, Irene van der Snee, Annette Aukema, Gamze Köse, Pierre Winkler,
Richard Witsiers, Saskia Augustin, Baukje Hegeman en Noor Kraaijeveld

Afwezig: Ineke Verburg

1. Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Ruth opent de vergadering.
Het is de laatste vergadering die Ruth zal voorzitten, later in de vergadering zal Ruth het
stokje overdragen aan Andre Jurjus.

Saskia Augustin en Baukje Hegeman zijn beiden aanwezig op de publieksturbine.

Ineke Verburg heeft gezondheidsklachten waardoor ze wat rustiger aan moet doen Frits
de Vries zal contact met Ineke blijven houden voorlopig.

Gert-Jan Ankoné legt zijn functie als lid van de participatieraad neer. Dit is zijn laatste
vergadering na 7 jaar lidmaatschap is het nu een mooi moment om te vertrekken met
een nieuwe voorzitter en nieuwe leden waar ik het volste vertrouwen in heb. Gert Jan
sluit af met het voorstel om na de vergadering nog een drankje ter gelegenheid van het
afscheid te gaan drinken.

Er volgt een voorstelronde voor de nieuwe leden.

2. Presentatie visie schulddienstverlening
Corinne Visser geeft een presentatie over de beleidsvisie armoede en schulden. De
presentatie zal naar afloop met de leden gedeeld worden. In de presentatie staan links
naar heb beleid.

3. Concept-verslag 2 juli 2020
Het verslag van dinsdag 2 juli jl. is vastgesteld.
De datum van het verslag zal nog worden aangepast van 2 juni naar 2 juli 2020.

De ervaringen t.b.v. de budgetplafonds waar Piet Haker het over heeft gehad tijdens zijn
presentatie zullen nog duidelijker moeten worden. Ruth heeft hierover contact met Piet
Haker.
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Actiepunten
- Ruth stuurt communicatieplan door naar werkgroep communicatie (Ineke, Mo)

afgehandeld
- Anja informeert Katrijne de Vries over deelname klankbordgroep afgehandeld
- Noor: inplannen datum voor de studiedag loopt
- Noor: Inplannen informele kennismaking/introductiedag afgehandeld
- Ruth vraagt of er leden zijn die het leuk vinden om de inwerkmiddag voor te

bereiden.
- Irene sluit aan bij de werkgroep communicatie afgehandeld
- Baukje geeft naam vervanging David van Wesel door aan Petra afgehandeld
- Saskia, Frits, Anja, Femke, Koos om de tafel om het over de voortgang van

toegankelijke stad te hebben afgehandeld

4. Stand van zaken sollicitatiecommissies
Leden
Andre Jurjus, Irene van der Snee en Pierre Winkler worden gefeliciteerd met hun
benoeming.
Gamze Köse en Annette Aukema sluiten aan bij de vergadering als nieuwe leden van de
participatieraad.
Richard Witsiers is op het publiekspodium aanwezig en is kandidaat-lid.

5. Netwerkconferentie 21 oktober 2020
Tineke Tjalma geeft een toelichting op het verslag (de bijlage)
Tineke legt namens de werkgroep uit waarom de overweging gemaakt is om dit jaar de
netwerkconferentie niet door te laten gaan. Aan de participatieraad wordt voorgelegd
of doorgang of uitstel van de netwerkconferentie wenselijk is. Besloten is dat de
netwerkconferentie een aantal maanden uitgesteld zal worden.
Op 21 oktober zal wel het afscheid van Ruth en Saskia worden georganiseerd. De
werkgroep zal het afscheid verder gaan uitwerken. Het afscheid van Gert Jan zal ook in
de werkgroep worden opgepakt.

6. Planning presentaties
- Diversiteit

Nog te organiseren
- Corona – Werk & Inkomen/ Stand van zaken TOZO/NOW-regeling

Nog te organiseren
- Duidelijke taalproject Sociaal domein

Nog te organiseren
- Klantreis MO

Nog te organiseren
- Bijstand/basisbaan

Nog te organiseren
- Nieuwe Democratie

Presentatie participatieraad 3 november
- Visie schulddienstverlening (staat op de agenda)

Presentatie is gegeven in de participatieraad van 1 september
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- Nieuwe wet inburgering (Nieuw)
Presentatie tijdens participatieraad van 6 oktober

- Sportnota (toegankelijkheid) (Nieuw)
Nog te organiseren

Op 8 september is er een presentatiemiddag Sociaal Domein. De volgende vier
onderwerpen worden behandeld:

- Visie op dienstverlening
- Participatiebedrijf
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning
- Inkoop/Toegang/Sociale Basis

7. Participatieprijs 2020
Werkgroep participatieprijs
De jaarlijkse participatieprijs zal los van de netwerkconferentie die nu uitgesteld is
georganiseerd worden. Hier zal een werkgroep voor moeten worden samengesteld. Bij
de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.

8. Jaarplan/thema 2021
Trainingsmiddag/datumplannen
Er zijn drie zaterdagen in oktober en november geprikt en in een schema gezet. Het
schema gaat tijdens de vergadering rond zodat iedereen zijn/haar beschikbaarheid kan
invullen.

Thema
Een thema voor 2021 zal nog gekozen moeten worden. Dit kan tijdens de
trainingsmiddag meegenomen worden.

9. Evaluatiegesprekken
Afgelopen week hebben alle leden hun evaluatiegesprek gehad. Irene heeft op 1
september haar gesprek gehad i.v.m. haar vakantie.
Alle leden op Gert-Jan na hebben aangegeven komend jaar lid te blijven van de
participatieraad.

Tijdens de gesprekken is gevraagd of jullie een maatje willen zijn van een van de nieuwe
leden. De volgende voorstellen worden gedaan en goedgekeurd:
Ruth is maatje van Andre
Frits is maatje van Irene
Michiel is maatje van Pierre
Mohamed is maatje van Annette
Tineke is maatje van Danny
Hans is maatje van Gamze.

Vanaf september zal Tineke als lid aansluiten in het maandelijkse agendaoverleg met
wethouder Meijs. Hans zal vanaf die datum niet meer deelnemen aan dit maandelijkse
overleg.
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Het periodieke overleg sociaal domein (ambtelijk overleg) zal overgenomen worden
door Michiel.

10. Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep Wmo-aanvragen
Aan Marion is gevraagd een aangepast overzicht aan te leveren in percentages i.p.v. in
aantallen. Mogelijk kan deze de volgende vergadering behandeld worden.

Werkgroep Sociale basis
Pierre is toegetreden tot deze werkgroep waar Frits en Ineke in zitten. Op 8 september
staat de presentie sociale basis gepland. Aan Jan Willem Dukker zal een planning
worden opgevraagd deze zal met de werkgroep en Andre gedeeld worden.

Werkgroep Evaluatie Sanctieprotocol
Is behandeld in de commissie afgehandeld

Werkgroep Communicatie
Danny heeft een opzet gemaakt voor een nieuwe website deze wordt in de werkgroep
nog besproken. Op 6 oktober zal Danny een presentatie geven t.b.v. de website. Michiel
geeft aan mogelijk deel te willen nemen aan de werkgroep communicatie maar wacht
eerst de presentatie van 6 oktober af.

Werkgroep Jeugd
De werkgroep werkt aan een actieprogramma jeugd om dichter bij de dagelijkse
werkelijkheid te komen. We gaan op onderzoek uit bij cliëntenorganisaties en
cliëntenraden. Als belangrijke speerpunten hebben we armoede en schulden onder
jongeren benoemd.

Werkgroep wonen
Volgende vergadering bespreken wie aansluit bij deze werkgroep nu Ruth en Gert-Jan
weg gaan blijft Flits alleen over.
Gert-Jan geeft aan dat de zichtbaarheid van de participatieraad belangrijk is en vraagt
aandacht om meer op locatie aanwezig te zijn.

Werkgroep toegankelijke stad
De concept sport agenda is gedeeld met de participatieraad de werkgroep zal een
voorstel opmaken de planning is dat dit in oktober gereed zal zijn. Petra vraagt aandacht
om regenbooggroep hier ook in mee te nemen. Frits en Petra zullen dit samen verder
oppakken/bespreken.
Frits vraagt aandacht voor de ondersteuning bij de toegankelijke stad daar de
coördinator (Saskia Augustin) met haar rol dient te stoppen.
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Periodiek Overleg
Tijdens het laatste overleg sloot Zandvoort ook aan, besloten is dat dit niet wenselijk is en
Haarlem en Zandvoort apart van elkaar te houden omdat niet alle onderwerpen die in
Haarlem spelen onderwerpen zijn die in Zandvoort van toepassing zijn. Er zal wel nog een
overleg gepland worden met Piet Haker en de voorzitter van de adviesraad sociaal
domein Zandvoort.
Voor de gemeenteraad zal er een technische sessie georganiseerd worden deze sessie zal
ook aangeboden worden aan de participatieraad. De verwachting is dat dit in oktober zal
plaatsvinden.
De concept nota participatiebedrijf zal nog verzonden worden. Zodra deze binnen is zal er
een werkgroep participatiebedrijf opgestart gaan worden.

Informatienota cliëntervaringsonderzoek WMO 2019
De bijlage van Hans over het cliëntervaringsonderzoek is gedeeld en afgehandeld.

Terugkoppeling agendaoverleg wethouder Meijs
Bij het laatste agendaoverleg heeft men het vooral gehad over de begroting en
bezuinigingen bij Jeugd en WMO.

De ombudsmanfunctie is besproken met wethouder Meijs. De gemeente Haarlem is
aangesloten bij de nationale ombudsman, er is geen meldpunt en informatie over dit
onderwerp is slecht te vinden op de website. Gevraagd is of duidelijk is of de burgers
weten dat de gemeente is aangesloten bij de nationale ombudsman. De wethouder heeft
aangegeven hierop terug te komen.

Domus+ heeft tijdelijk stilgelegen. Het traject wordt nu weer opgestart. Er zal een digitaal
participatietraject volgen waarbij de participatieraad om advies gevraagd zal worden.

Door corona neemt het aantal economische daklozen toe in de stad. Voorlopig is bij
perron 18 een extra voorziening gerealiseerd. Bij perron 18 is ook een afdeling voor jeugd
dit maakt deze locatie niet de meest optimale. Er zal naar een nieuwe locatie gekeken
worden. Er is te weinig doorstroming omdat het woningaanbod in de betaalbare sector
weinig tot geen doorstroom heeft. Lisan meldt dat er een nieuwe woonlocatie in
Hoofddorp gerealiseerd wordt en dat dit mogelijk wat ruimte kan bieden in de
doorstroom.

11. Overdracht voorzitterschap aan André Jurjus
Ruth bedankt Saskia voor de fijne samenwerking die ze de afgelopen 6 jaar met haar
heeft ervaren. Baukje wordt ook bedankt voor haar inzet de afgelopen tijd. Saskia en
Baukje krijgen bloemen uitgereikt.
Ruth geeft aan de afgelopen 7 jaar met veel plezier haar rol als voorzitter te hebben
uitgevoerd. De raad bestaande uit veel verschillende leden met
Verschillende kwaliteiten heeft geleid tot een goed team en een prettige samenwerking.
Ruth bedankt iedereen voor de inzet die men heeft geleverd en is blij met Andre Jurjus als
opvolger.
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12. Rondvraag en sluiting
Frits vraagt wat de voortgang is van de pilot “Onder de pannen”. Baukje geeft aan dat er
inmiddels 5 economisch daklozen zijn ondergebracht op beschikbare kamers in de regio.
De gemeente Bloemendaal en Beverwijk hebben aangegeven aan te willen sluiten. Op
korte termijn zullen nog 3 economisch daklozen gehuisvest gaan worden op een
beschikbare kamer. Momenteel kijkt men of de pilot verlengd kan worden.

Danny bedankt voor de bloemen die hij thuisbezorgd heeft gekregen.

Baukje bedankt voor de prettige en leerzame tijd en geeft aan binnenkort zelf met een
aantal onderwerpen langs te komen in de participatieraad of bij de werkgroepen.

Actielijst

Nummer Actie Wie Datum

01-07 Plannen studiedag Noor 2 juli (gereed)

01-09 Ombudsman bekendheid bij
burgers

Andre 1 september

02-09 Werkgroep
Participatiebedrijf

Andre 1 september

03-09 Leden toevoegen in
werkgroep wonen

Andre 1 september

04-09 Presentatie nieuwe website  Danny 1 september

05-09 Overzicht WMO aanvragen
(aangepaste versie)

Andre 1 september

06-09 Ervaringen t.b.v.
budgetplafonds bij Piet
Haker opvragen

Andre 1 september

Presentaties vergadering

Onderwerp Wie Datum

Nieuwe wet inburgering Marjan Beneker Oktober 2020

Nieuwe Democratie Jur Botter November 2020

B1-project Marjan Beneker April 2020 Uitgesteld

Terugkoppeling overleg staatssecretaris Floor Roduner April 2020 Uitgesteld

Rapport sleutelpersonen voor statushouders;
opsteller rapportage uitnodigen

?? Sept 2020 Uitgesteld
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Werkgroep overzicht Participatieraad juli 2020

Werkgroep Trekker Leden
Communicatie Ineke Mo, Danny, Irene
Dagbesteding Petra Anja
Diversiteitsbeleid Samet, Mohamed
Geweld hoort nergens thuis Lisan Tineke, Ineke
Haarlem Toegankelijke stad Frits Anja
Haarlemmers in acute zorgnood/GGZ-problematiek Ineke Frits, Petra
Handhaving Hans Frits
Inburgering (nw wet/regionaal) Nieuw
Jeugd Tineke Lisan
Maatschappelijke Ondersteuning Nieuw
Onafhankelijke cliëntondersteuning Anja, Petra
Participatieprijs Nieuw
Participatiebedrijf Nieuw
Sociale Basis Ineke/Frits Samet
Verward Gedrag Tineke Frits, Hans, Ineke
Wachtlijsten Wmo Petra, Anja
Wmo- en leerlingenvervoer Hans Anja
Wonen beleidsgroep Ineke Hans
Wonen/vergaderingen in de stad Frits


